
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Navn på kobørste 

Antal roterende 
børster
Horisontal, vertikal 
eller diagonal
Vægt 

Længde på 
børstehår
Omdrejningstal 

Dimensioner 

Staionær eller 
bevægelig kobørste
Strømforbrug 

Type overbelast-
ningssikring 
 
 

Hvordan starter og 
stopper børsten 
 
 
 

Hvornår kom den på 
markedet i DK
Hvilken garanti gives 

Hvad koster en ny 
børste
Pris inkl. beslag til 
montage 

Denne kobørste bevæger sig 
i alle retninger og dækker 
derved hele koens behov for at 
blive rengjort. Børsten har et 
lavt energiforbrug, da den er 
udstyret med automatisk start. 
Kraftig 0,55 kW motor. Fuldt 
galviseret, med smørenipler. 

Staldmæglerne A/S
Penduler (tophængte) 

1 stk 

Vertikal 

80 kg 

50 kg 

Ikke oplyst 

50 x 100 cm 

Bevægelig børste 

Ikke oplyst  

Ikke oplyst 
 
 
 

Børsten starter, når 
dyrene skubber til den 
og den kører 90 sek. pr. 
gang 
 

År 2007 

1 år 

Kr. 2.000,-  + moms og 
fragt
Kr. 11.500,-  + moms og 
fargt 

Starter ved berøring. 
Kører modsat vej hver gang 
den starter, hvilket giver 
længere holdbarhed

SAC forhandlere i DK
Comfy Cow Roto Brush 

1 stk. 

Horisontal 

55 kg 

18 cm 

Ikke oplyst 

Børstediameter: 58 cm 

Bevægelig kobørste 

120 W/time 

Termo 
 
 
 

Børsten starter ved 
påvirkning fra dyrene og 
stopper 20 sek. efter en ko 
er gået 
 

År 2011 

1 år 

Komplet børstesæt:  
kr. 1.995,-
Kr. 9.450,- 
 

Den eneste kobørste på 
markedet, der kan vinkle 
90 grader og svinge frit i 
alle retninger blidt op over 
og langs koen for at give 
kokomfort hele vejen rundt. 
Børster dagligt i dag 4.000.000 
glade køer. Konstruktionen er 
særdeles stærk og holdbar.

DeLaval A/S
Svingende kobørste SCB3 

1 stk. 

Verikal. Kan svinge frit i alle 
retninger.
70 kg 

Enkel og massiv børste-
enhed med 18 cm børstehår
26 omdrejninger pr. minut - 
dyrevenligt tempo.
L: 100 cm. B: 50 cm. H: 132 
cm. Børstediameter: 50 cm.
Bevægelig i alle retninger. 

0,12 kWh 

Har overlastsikring imod 
overophedning og IP65 
beskyttelse 
 

Udstyret med automatisk 
start/stop. Børsten starter, 
når koen skubber til den 
og stopper 10 sek. efter, at 
koen har forladt den igen.  

År 2004 

1 år 

Der henvises til den lokale 
forhandler
Der henvises til den lokale 
forhandler 

Frithængende børste i 
kardanled, stationær monteret 
motor, ingen bevægelige 
motordele. Starter når koen 
skubber til børsten. Skifter 
rotationsretning ved hver 
opstart. Halesikring, ved 
overbelastning stopper børsten 
og roterer 2 omdrejninger i 
modsat retning. Ophæng i 
rustfrit stål. Fremstillet i DK.

Kobørster.dk / Celi invest
Karoline 

1 stk. 

Vertikal 

48 kg 

Børstediameter: 50 cm 

32 omdrejninger pr. minut 

150 cm x 50 cm 

Bevægelig børste i 
kardanled
0,25 kW 

Elektronisk 
 
 
 

Starter når koen skubber 
til børsten. Elektronisk 
tidsstop. Når børsten er i 
lodret position stopper den 
efter 30 sek. 

År 2015 

2 år 

Kr. 750,- pr. børstedel - 
todelt børste. 
Kr. 12.400,- 
 

Billedtekst 
Billedtekst


